REGLEMENT FOR ETABLERING AV STUDIER OG GODKJENNING
AV STUDIEPLANER VED NORD UNIVERSITETET
Fastsatt av gjennom rektorvedtak15/01015-13 den 18. Mars 2016.

De kravene som her fastsettes i forbindelse med etablering av studier og godkjenning av
studieplaner må ses i sammenheng med andre sentrale dokumenter (der til enhver tid siste versjon
er gjeldende):
 LOV 2015-12-18-131: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).
 FOR 2010-02-01-96: Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning.
 FOR 2013-02-28-237: Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning
(Studietilsynsforskriften).
 NOKUT sine veiledninger for søknad om akkreditering av studier etter 1. syklus, 2. syklus, 3.
syklus samt fellesgrader;
http://www.nokut.no/no/Universitet-og-hoyskoler/Kvalitetssikring-og-utvikling/Akkreditering-av-nye-studietilbud/
 FOR 2005-12-01-1392: Forskrift om krav til mastergrad.
 FOR-2015-06-10-620: Forskrift om endring i forskrift om krav til mastergrad.
 Rundskriv F-11-03 Prosedyrer for behandling av søknader om etablering av fireårige
yrkesutdanninger og høyere grads studier ved statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler
og kunsthøgskoler – Delegering av myndighet til å etablere ettårige videreutdanninger/
påbyggingsstudier som bygger på bachelorgrad eller tilsvarende, fastsatt av Utdannings- og
forskningsdepartementet 24. februar 2003.
 FOR 2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning.
 FOR-2016-01-06-68: Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.
Bestemmelser i rammeplaner som har forskriftstatus, er overordnet bestemmelser i ”Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet”.

Krav til dokumentasjon ved etablering av studium
Disse retningslinjer gjelder ved etablering av studier på lavere grad og opp til og med mastergrad.
LOV 2015-12-18-131: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) slår fast
(i § 3-3) at institusjoner som er akkreditert som universitet, har fullmakt til selv å bestemme hvilke fag
og emner institusjonen skal tilby, og som skal inngå i grunnlaget for en grad eller yrkesutdanning
fastsatt med hjemmel i lovens § 3-2.
Det vises til Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (kapittel 3) og Kunnskapsdepartementets Rundskriv F-08-10 som omhandler forannevnte
forskrift.
Grunnlagsdokumentasjonen ved etablering av studier skal bestå av en generell del med vurdering
av følgende forhold:
 Overordnet strategi
 Etterspørsel
 Fagmiljø
 Økonomi
I tillegg skal dokumentasjon beskrive alle de forhold som er listet opp i Studietilsynsforskriften, og
skal være i tråd med tilhørende veiledninger. Dokumentasjonen skal være komplett. Dette gjelder
studier på alle nivåer, inkludert studier der dekan har etableringsfullmakt. Omfanget av
beskrivelsen av de enkelte punkter må tilpasses studiets omfang og nivå. Der det nylig har vært
evaluering innenfor et fagområde, eller søkt om etablering av nye studier kan selvfølgelig

grunnlagsmaterialet fra dette benyttes.
Det er dekanens ansvar å frambringe dokumentasjon. Vedtaket med grunnlagsdokumenter
oversendes studie- og forskningsdirektør for videre behandling. Oversendelse til styret for Nord
universitet forutsetter at det foreligger et dekanvedtak der styret bes om å vedta etablering.
I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitetet vedtar styret etablering av alle
studier på mer enn 30 studiepoeng. Dekan ved respektive fakultet vedtar etablering av studier på
30 studiepoeng eller mindre. Ved etablering av studier der fakultetet ved dekan har fullmakt til
etablering, er det dekanen som har ansvar for å sikre at studiet tilfredsstiller alle krav i dette
reglement. I henhold til styrevedtak 9. mars 2016 (sak 38/2016) «Prinsipper for arbeid med
studieportefølje for 2017-2018», skal alle bevilgningsfinansierte studier vedtas av styret. Studier på
30 studiepoeng eller mindre skal derfor sendes Studieadministrasjonen for videre forankring.

Godkjenning av studieplaner
Styret fastsetter på et overordnet nivå det faglige innholdet i studiet i forbindelse med vedtak om
etablering av nye studier. Gjennom forskrift om studier og eksamen ved Nord universitetet og
egne styrevedtak om vedtaksmyndighet er følgende delegert:

1. For nye studier hvor universitetsstyret har godkjenningsmyndighet, har styret delegert
til rektor å vedta detaljert studieplan med utførlige studieprogram- og
emnebeskrivelser med bestemmelser om undervisningsopplegg, vurderingsformer og
lignende. Rektors vedtak fattes på bakgrunn av tilråding fra Utdanningsutvalget.
2. Styret har delegert til vedkommende dekan å fastsette studieplaner for fag/studier/
utdanninger som styres av nasjonale rammeplaner.
3. For fag/studier/utdanninger uten rammeplan har styret delegert til respektive fakultet ved
dekan en rett til å etablere studier på 30 studiepoeng eller mindre, og til å godkjenne
studieplaner for disse studieprogrammene. Det vises i denne sammenheng til hvordan
praksis skal være, med bakgrunn i styrets vedtak om arbeidet med studieporteføljen for
studieåret 2017-2018, jamfør ovenfor.
4. Dekan er gitt fullmakt til å foreta mindre endringer i øvrige studieplaner. Dette betyr i
praksis at dekan har fullmakt til å vedta normal revidering av studieplanene fra år til år, men
rektor må godkjenne ny studieplan dersom studieprogrammet endres vesentlig. Endringer i
studieplan skal ikke tre i kraft før ved nytt studieår. Mindre endringer i pensum kan foretas
underveis i studiet. Studenter som berøres av endringer i studieplan eller pensum skal sikres
rimelige overgangsordninger mellom gammel og ny ordning.
Studieplan for hvert studieprogram må vedtas for hvert opptak av nye studenter.
Studieplanene publiseres på universitets web i norsk og engelsk versjon.
For engelsk versjon henvises til UHRs ordliste:
Selected administrative terms with English translations

